Zawody na Orientację „Ciemność Widzę 2022”
Regulamin
1. Organizator: Stowarzyszenie Klub Imprez na Orientację Orientop Wrocław
◦ http://orientop.pl
◦ http://facebook.com/orientop
2. Termin i miejsce: wieczór 19.02.2022, Wrocław, nadodrzańskie krzaki między Opatowicami
a Trestnem
3. Zespół organizacyjny:
◦ kierownik zawodów, sędzia główny, budowa tras: Jacek Wieszaczewski (PInO 579)
◦ z pomocą dobrych ludzi z klubu Orientop i nie tylko
4. Trasy:
◦ TP, łatwa, nadaje się nawet dla początkujących, mapa bez istotnych przekształceń
◦ TT, trochę trudniejsza, dla zawodników z małym lub średnim doświadczeniem
◦ TU, średnia, z przekształconą mapą, dla zawodników ze średnim doświadczeniem
◦ TZ, trudna, dla doświadczonych zawodników przyzwyczajonych do używania
przekształconych map w nocy
5. Mapy: przeróżne, stworzone na bazie przeróżnych danych z Geoportalu i może też innych
źródeł.
6. Teren: raczej płaski, leśno-krzaczasto-łąkowy, ograniczony przez naprawdę dużą rzekę
(objętą całkowitym i totalnym zakazem wstępu)
7. Etapy: każda trasa będzie miała 2 etapy nocne rozgrywane bezpośrednio jeden po drugim (z
możliwością kilkunastominutowej przerwy na międzyetapach)
8. Ramowy harmonogram zawodów:
◦ około 18:00 – pierwszy start
◦ około 19:30 – ostatni start
◦ około 22:00 – pierwsi zawodnicy na mecie
◦ w nocy: ogłoszenie wyników (w internecie)
9. Lokalizacja i dojazd:
◦ start będzie na przydrożnym parkingu w pobliżu Grobli Opatowickiej Wschodniej
(51.086848, 17.138402), około 500 metrów z przystanku autobusowego Zalewowa
(uwaga: na zawody można przyjechać komunikacją miejską, ale niestety nie będzie
można wrócić, bo ostatni autobus odjeżdża niedługo po 21 i nie ma nocnych
10. Zgłoszenia: na każdą trasę mogą zgłaszać się zespoły 1-3-osobowe bez żadnych ograniczeń
wiekowych. Zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy na stronie http://orientop.pl w
terminie do 17.02.2019 godz. 23:59, zgłoszenia po terminie lub na starcie tylko jeśli będzie
zapas map, wszelkimi sensownymi metodami do kierownika zawodów (n.p. telefon, email,
facebook). Wpisowe płatne na starcie, 15 zł dla zawodników niepełnoletnich, 20 zł dla
zawodników pełnoletnich, zgłoszeni po terminie lub na starcie płacą 5 zł więcej.
11. Komunikat techniczny ukaże się po zamknięciu zgłoszeń w internecie i będzie zawierał listę
startową oraz dodatkowe pożyteczne informacje.

12. Świadczenia
◦ mapy dla wszystkich zawodników
◦ jakieś jedzenie/picie na międzyetapach i mecie (szczegóły zależne od ilości zgłoszeń
i prognozy pogody)
◦ potwierdzenie punktów do Odznaki InO PTTK
◦ pamiątkowa naklejka z imprezy
◦ dyplomy (pdf do wydruku) dla chętnych, nagrody jak budżet pozwoli
◦ punkty Pucharu Dolnego Śląska dla drużyn spełniających wymagania jego
regulaminu (TD na trasie TP, TM na trasie TT, TJ na trasie TU, TS na trasie TZ pamiętajcie że PDŚl dopuszcza tu zespoły maks. 2-osobowe)
13. Postanowienia końcowe
◦ zawody odbędą się bez względu na pogodę (pomijając zimę tak poważną, że nie uda
się rozstawić punktów), jednak mogą zostać odwołane jeśli zostanie ogłoszony zakaz
wstępu do lasu, poważny atak koronawirusa albo inne uciążliwe nieszczęścia,
◦ zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
◦ uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie swoich danych osobowych i zdjęć
(wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia i podsumowania zawodów) zgodnie z
aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych,
◦ ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

